СТАНОВИЩЕ
за трудовете на гл. ас. д-р Ивайло Илиев Лазаров, единствен кандидат в
конкурс за доцент по професионално направление 2.3 Философия
(Философия на културата, политиката, правото и икономиката) за нуждите
на ВСУ „Черноризец Храбър” /катедра „Психология” към Юридически
факултет/, обявен в ДВ, бр. 39/20.05.2011 г.
1. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на
кандидата за исканата длъжност.
Д-р Ивайло Лазаров има достатъчен педагогически опит като
асистент и главен асистент към различни структурни звена на ВСУ
„Черноризец Храбър”. Водил е и продължава да води лекции и упражнения
по дисциплини от философския цикъл в университета. Бил е рецензент на
дипломанти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” в няколко специалности
във ВСУ „Черноризец Храбър”. Ръководил е учебни стажове и практики на
студенти и е администрирал магистърски програми.
Като главен асистент на ОТД към ВСУ „Черноризец Храбър”
кандидатът има достатъчна професионална преподавателска практика и
трудов стаж по специалността, както и необходимия хорариум аудиторна
заетост за заемане на конкурсната длъжност и успешно справяне с нейните
изисквания.
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2. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата.
Представените по конкурса публикации включват:
- една монография – Парадоксалната феноменология на другостта
(Другият: социален образ, екзистенциален опит, онтологична структура).

Варна, 2010. ВСУ „Черноризец Храбър” – УИ, 298 с., ISBN 978-954-715473-5;
- една самостоятелна глава в колективен труд - Философия. Основни
проблеми. Второ преработено и допълнено издание на учебно пособие за
студентите от ВСУ. Авторски колектив. Варна, 2001;
- пет студии и деветнадесет статии (от които четири на английски
език);
- деветнадесет доклада (и съпътстващи публикации) от научни
конференции (национални, с международно участие и международни).
- автореферат;
- участие в учебно помагало.
Всички представени трудове са в тематичното поле на философията
(и по-специално – на философията на културата, политиката, икономиката;
онтологията и феноменологията), на психологията и футурологията.
Всички те отговарят на изискванията за обявената в конкурса длъжност.
Представените по конкурса трудове на гл. ас. д-р Лазаров са тематично
разнообразни и интригуващи както с теоретичната си дълбочина и
интерпретативната си вещина, така и с богатството и експресивността на
изказа. Мога да кажа, че творчеството на д-р Лазаров е не само богато, но и
цялостно, последователно и единно. То притежава един завиден
философски патос и езиков колорит, които показват наистина богатата
философска култура и систематична подготовка на автора им.
Приносите в публикациите на д-р Ивайло Лазаров могат да се видят
в няколко аспекта:
Първо, монографията „Парадоксалната феноменология на другостта
(Другият: социален образ, екзистенциален опит, онтологична структура)”
сама по себе си (със съдържанието, методологичната последователност и
тематичния си обхват) е принос към съвременния философски дискурс.

Второ, не само в монографията, но и в други публикации гл. ас. д-р
Ивайло Лазаров разработва проблемите за другостта и различието в
качеството им на феноменологичен проблем и апоретичен опит.
Трето, приносен характер имат и работите върху философските
проблеми на психологията и по-специално - теоретичното приложение на
виртуалистката парадигма в психологията и критичният и рефлексивен
анализ на Фройдовия психоанализ в качеството му на философска
методология.
Четвърто,
публикациите,

определени
касаещи

постижения

философската

д-р

Лазаров

диалектика,

има

и

в

онтологията

и

феноменологията, както и на тези, разискващи специфични проблеми на
историята, постмодерната съвременност и глобалната цивилизация.
Пето, задълбочена и отговорна работа показват и статиите на д-р
Лазаров, приносните моменти на които той е изтъкнал лаконично и точно в
приложената към документацията справка.
Шесто, методическата подготвеност на д-р Лазаров личи от
участието му като съавтор в учебник и учебно пособие.
Седмо, наред с всичко казано дотук, искам да изтъкна и следните
положителни страни на публикациите: последователност и систематичност
на изложението; ангажираност, отговорност и при-„страстност” за
изразените позиции и становища; провакативност и увлекателност на
изложението; висок стил и език; отлично владеене и боравене с
философската терминология.
Представените публикации напълно удовлетворяват изискванията на
обявената в конкурса длъжност. От една страна те имат актуално и
адекватно присъствие в съвременния дискурс на философията, а от друга –
методологично приложение в образователния и изследователския процес.
Навярно биха предизвикали полемики и дискусии, но това би било само от
полза за философската общност.

3. Критични оценки, забележки и препоръки.
Нямам по същество несъгласия и противоречия с публикациите като
цяло на д-р Лазаров. Различията по отделни въпроси и специфични
детайли не променят цялостната ми оценка на творчеството му и не са
предмет на това становище. Като препоръка за по-нататъшната му работа –
да подготви методически разработки и учебни материали, които да
подпомогнат преподавателската му дейност
4. Заключение.
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представените материали съответстват напълно на конкурса за доцент по
професионално направление 2.3 Философия (Философия на културата,
политиката, правото и икономиката) за нуждите на ВСУ „Черноризец
Храбър”.
Убеден съм, че кандидатът гл. ас. д-р Ивайло Илиев Лазаров
притежава необходимата квалификация, научен капацитет, професионална
компетентност, лични качества и отговаря на изискванията на ЗРАС и
Правилника за неговото приложение. Предлагам на уважаемите членове на
Научното жури по конкурса да го изберат за доцент по професионално
направление 2.3 Философия (Философия на културата, политиката,
правото и икономиката) за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”.
03. 11. 2011 г.

доц. д-р ...........................

Гр. Варна

/Бойчо Й. Бойчев/

